
Form  W-8ECI
(Rev. July 2017)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is 
Effectively Connected With the Conduct of a Trade or 

Business in the United States
▶ Section references are to the Internal Revenue Code.  

 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8ECI for instructions and the latest information.   
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. 

OMB No. 1545-1621

Note: Persons submitting this form must file an annual U.S. income tax return to report income claimed to be effectively  
connected with a U.S. trade or business. See instructions. 

Do not use this form for: Instead, use Form: 

•  A beneficial owner solely claiming foreign status or treaty benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8BEN or W-8BEN-E 
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private 

foundation, or government of a U.S. possession claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) . . . . W-8EXP 

Note: These entities should use Form W-8ECI if they received effectively connected income and are not eligible to claim an exemption for chapter 3 
or 4 purposes on Form W-8EXP. 

•  A foreign partnership or a foreign trust (unless claiming an exemption from U.S. withholding on income effectively connected with the 
conduct of a trade or business in the United States) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8BEN-E or W-8IMY 

•  A person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8IMY 
Note: See instructions for additional exceptions. 

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 
1 Name of individual or organization that is the beneficial owner 2 Country of incorporation or organization 

3 Name of disregarded entity receiving the payments (if applicable)

4 Type of entity (check the appropriate box): Individual Corporation 

Partnership Simple trust Complex trust Estate 

Government Grantor trust Central bank of issue Tax-exempt organization 
Private foundation International organization 

5 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

6 Business address in the United States (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 

City or town, state, and ZIP code 

7 U.S. taxpayer identification number (required—see instructions) 

SSN or ITIN EIN 

8 Foreign tax identifying number

9 Reference number(s) (see instructions) 10 Date of birth (MM-DD-YYYY) 

11 Specify each item of income that is, or is expected to be, received from the payer that is effectively connected with the conduct of a trade or 
business in the United States (attach statement if necessary). 

Part II Certification

Sign  
Here 

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and 
complete. I further certify under penalties of perjury that: 

•  I am the beneficial owner (or I am authorized to sign for the beneficial owner) of all the payments to which this form relates, 

•  The amounts for which this certification is provided are effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,

•  The income for which this form was provided is includible in my gross income (or the beneficial owner’s gross income) for the taxable year, and 

•  The beneficial owner is not a U.S. person. 

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the payments of which I am the 
beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the amounts of which I am the beneficial owner.  

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for the beneficial owner) Print name Date (MM-DD-YYYY)

I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25045D Form  W-8ECI  (Rev. 7-2017) 



Форма W-8ECI 
(Ред. липень 2017) 

 
Міністерство фінансів  
Федеральна Податкова Служба 

 

Засвідчення заяви іноземної особи про те, що дохід безпосередньо 
пов‘язаний з веденням торгівлі або бізнесу в Сполучених Штатах   

▶ Посилання на розділи  Податкового кодексу    
▶ Відвідайте www.irs.gov/formw8eci для отримання окремих інструкцій і останньої інформації 

▶ Надайте цю форму податковому агенту або платнику. Не надсилайте її до ФПС.   

 

 
 
 

OMB No. 1545-1621 

 

 

Примітка. Особи, які подають цю форму, повинні надавати щорічну американську податкову декларацію з інформацією про дохід, заявлений, як безпосередньо 

пов‘язаний з торгівлею або бізнесом в США (див. інструкції)   
 

Не заповнюйте цю форму, якщо ви: 
 
• Бенефіціарний власник, що одноосібно заявляє про іноземний статус або пільги за угодою.    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     
.     .     . 

Натомість заповніть:  
W-8BEN або  W-8BEN-E 

 
• іноземний уряд, міжнародна організація, іноземний центральний емісійний банк, іноземна організація, що не підлягає оподаткуванню, іноземний приватний фонд, 
уряд  територіальної одиниці США, які претендують на застосування щодо них розділів 115(2), 501(c), 892, 895, або 1443(b).   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     W-8EXP  

Примітка. Ці компанії повинні використовувати форму W-8ECI, якщо вони отримали безпосередньо пов‘язаний дохід і не мають права на пільги вказаних в 

Частинах 3 і 4  у  формі W-8EXP. 
 
• Іноземне партнерство або іноземний траст (за винятком тих, що претендують на звільнення від американського податку на прибуток, безпосередньо пов‘язаний з 

веденням торгівлі або бізнесу в Сполучених Штатах)                                                                                                                                                 W-8BEN-E або W-8IMY 
 
• Особа, що виступає посередником .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   W-8IMY 

Примітка. Див. інструкції щодо додаткових винятків. 

Част.I 
 

Визначення бенефіціарного влвсника (див. інструкції)  
1 Ім‘я фізичної особи або назва організації, яка є бенефіціарним власником  

 
2 Країна реєстрації або організації 

 
 

3 Назва ігнорованого суб’єкта господарювання, який отримує платежі (в разі наявності)  
 

4 Тип компанії (відмітьте необхідне): 

 
  

 
 

Партнерство 

                            Уряд 
     Приватний фонд 

Простий траст 

Довірчий траст 
Міжнародна організація 

Фізична особа 
Складний траст 
Центральний банк-
емітент 

Корпорація 
Землеволодіння 
Організація, звільнена від 
податків 

 

 

   

5 Фактична адреса проживання (вулиця, номер квартири або будинку, або  поштова зона). Не вказуйте номер поштової скриньки або адресу представника 

 
Місто або селище, штат або провінція. Вкажіть поштовий індекс, в разі необхідності. 

 
Країна 

 
 

6 Фактична адреса компанії/фіз. особи  в Сполучених Штатах (вулиця, номер квартири або будинку, поштова зона). Не вказуйте номер поштової скриньки 

або адресу представника 
 
 Місто або селище, штат, поштовий індекс (ZIP code) 

 
7 Ідентифікаційний податковий номер США (необхідний – див. інструкції) 

 

8 Іноземний податковий ідентифікаційний номер 

  SSN або ITIN 
 

 EIN 
 

 
9 Реєстраційний(і) номер(и) (див. інструкції) 

 
10 Дата народження (MM-ДД-РРРР) 

 
 

11 Вкажіть кожну статтю доходу, отриманого або такого, що очікується від платника, і що безпосередньо пов‘язаний з веденням торгівлі або бізнесу в 

Сполучених Штатах (додайте звіт, в разі необхідності)  
 
 
 
 
 
Част.II Засвідчення 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Див. окремі інструкції щодо Закону про скорочення паперового документообігу                                             Кат. No. 25045D  Форма W-8ECI (Ред. 7-2017) 

 
 
 
 
 

Підпишіть 
тут 

 

З усвідомленням відповідальності за надання завідомо неправдивих відомостей я заявляю, що я перевірив(ла) інформацію в цій формі та, 
відповідно до моїх знань та переконань, вона є дійсною, правильною та повною. Також з усвідомленням відповідальності за надання завідомо 
неправдивих відомостей, я засвідчую, що:    

• Я – бенефіціарний власник (або уповноважений підписувати від імені бенефіціарного власника) усіх платежів, яких стосується ця форма 
 

• Суми, щодо яких надається це засвідчення, безпосередньо пов‘язані з веденням торгівлі або бізнесу в Сполучених Штатах  
 

• Дохід, щодо якого подається ця форма, включається до мого валового доходу (або валового доходу бенефіціарного власника) за податковий рік, 
та  
• Бенефіціарний власник не є особою США 

 

Я також дозволяю надання цієї форми будь-якому податковому агенту, який контролює, отримує або зберігає дохід, бенефіціарним власником 
якого є я, або будь-якому податковому агенту, який може видавати або виплачувати дохід, бенефіціарним власником якого є я. Я погоджуюсь 
надати нову форму протягом 30 днів, якщо будь-яке засвідчення, зроблене в цій формі, виявиться неправильним.  

 
    Підпис бенефіціарного власника  
    (або фізичної особи, уповноваженої підписувати від імені бенефіціарного власника)    Ім‘я (друкованими літерами)       Дата (MM-ДД-РРРР)  

        Я засвідчую, що маю повноваження ставити підпис від імені особи, визначеної в рядку 1 цієї форми  
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